ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

№ _______________
На № 19111/66/1-21 від 19.07.2021
Обласні та Київська міська
державні адміністрації
Міністерство юстиції України
Міністерство розвитку громад
та територій України
Щодо надання форми подання інформації
про об’єкти нерухомого комунального майна

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19.07.2021
№ 19111/66/1-21 до абзацу другого підпункту 2.8 пункту 2 Протокольного
рішення за підсумками наради щодо виконання завдання пункту 5 Рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи
державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного
в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, Фонд
державного майна України надає розроблену форму подання інформації про
об’єкти нерухомого комунального майна, додається.
Другому та третьому адресату направляється для інформування.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Заступник Голови Фонду

Світлана Дацюк /044/ 200 33 39

Юлія БЄЛОВА

Додаток

22

23

24

25

26

27

28

Номер запису про право
власності
Реєстраційний номер об'єкта
нерухомого майна/
кадастровий номер земельної
ділянки

21

Дата державної реєстрації

20

Назва органу, що видав
документ

19

Стан державної реєстрації права
власності на нерухоме майно

17 18

Розмір / площа об'єкта, пог.м
/ куб.м / кв.м
Частина майна (так),
розмір частки

16

Дані про державу реєстрацію
права власності на нерухоме
майно

Назва документа

15

Розмір земельної ділянки/
площа забудови, кв.м

14

Квартира/кімната (тип, №)

Проїзд (вулиця, бульвар
тощо)
Назва проїзду (вулиця,
бульвар тощо)

Назва населеного пункту

Тип населеного пункту

12 13

Будинок (тип, №)

10 11

Дата проведення
інвентаризації/розрахунку
первісної (переоціненої) та
залишкової вартості основних
засобів

9

Розмір майна

Залишкова вартість, тис.грн.

8

Вартісні показники майна

Первісна вартість, тис.грн.

7

Повне місцезнаходження майна

6

Район

5

Місцезнаходження майна

Область (регіон)

4

Код території (КОАТУУ)

3

Назва майна

2

Код та назва майна відповідно до
Класифікатора державного майна

Місцезнаходження

1
1
2
…

Назва
суб'єкта
управління
майном

Повне найменування

№
з/п

Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ

Балансоутримувач
майна

Інвентарний номер майна

Форма подання інформації про об'єкти нерухомого комунального майна (із зазначенням характеристик об’єкту)
____________________________________ область
(назва області)

29

30

_________________________________
1
2

№ з/п
Назва суб’єкта управління майном

Балансоутримувач майна
3 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

номер за порядковим номером
назва територіальної громади та/або органу місцевого самоврядування
ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи (балансоутримувача комунального майна) за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (ЄДР)

4

Повне найменування

повне найменування юридичної особи (балансоутримувача комунального майна) за даними ЄДР

5
6
7

Місцезнаходження
Інвентарний номер майна
Код та назва майна відповідно до
класифікатора державного майна
Назва майна

місцезнаходження юридичної особи (балансоутримувача комунального майна) за даними ЄДР
інвентарний номер об'єкта - відповідно до бухгалтерського обліку
код та назва майна обираються з Класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 березня 2006 року № 461 «Про
затвердження Класифікатора державного майна»
назва об'єкта - відповідно до бухгалтерського обліку

8

Місцезнаходження майна
9
10
11
12
13
14

Код території (КОАТУУ)
Регіон (область)
Район
Тип населеного пункту
Назва населеного пункту
Проїзд (вулиця, бульвар тощо)

код території (КОАТУУ), де розташовано об'єкт, згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (наказ Міністерства
розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290)
назва регіону (області)
назва району
тип (місто, село, селище, смт тощо)
назва населеного пункту
тип проїзду (вулиця, бульвар, проспект, шосе, площа тощо)
1

15
16
17
18

Назва проїзду (вулиця, бульвар тощо)
Будинок (тип, №)
Квартира/кімната (тип, №)
Повне місцезнаходження майна

Вартісні показники майна
19 Первісна вартість, тис.грн.
20 Залишкова вартість, тис.грн.
21 Дата проведення інвентаризації/
розрахунку первісної (переоціненої) та
залишкової вартості основних засобів
Розмір майна
22 Розмір земельної ділянки/площа
забудови, кв.м
23

Розмір/площа об'єкта,
пог.м/ куб.м/ кв.м

24

Частина майна (так),
розмір частки

назва проїзду (вулиця, бульвар, проспект, шосе, площа тощо)
тип будинку (бокс, будинок, котедж) та його №
квартира, кімната (тип та №) – заповнюється тільки для об’єктів, які є частинами майна
повне місцезнаходження майна, із зазначенням області, району, назви населеного пункту, вулиці, номера будинку, квартири
дані щодо дати проведення інвентаризації/розрахунку первісної (переоціненої) та залишкової вартості основних засобів та їх вартісні показники за даними бухгалтерського
обліку

розмір земельної ділянки/площа забудови, кв.м
для земельних ділянок - розмір земельної ділянки, кв. м;
для будівель, споруд - площа забудови, кв. м
загальна площа/розмір майна, зокрема відповідно до технічного паспорту майна, у кв.м, зокрема будівлі, приміщення;
об'єм споруди (ємність) у куб.м;
довжина лінійного об'єкта, зокрема дороги, трубопроводу тощо у пог.м
зазначається "так", якщо об’єкт обліковується як частина майна, та розмір частки

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
25 Стан державної реєстрації права
стан:
власності на нерухоме майно
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
зареєстровано до 01.01.2013 (речове право на майно виникло до 01.01.2013);
не зареєстровано, відсутній документ, що посвідчує права державної власності;
не підлягає державній реєстрації (п. 4 ст. 5 ЗУ № 1952-IV)
26 Назва документа
назва відповідного документа, отриманого в результаті проведення державної реєстрації
(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП), інформаційна довідка з ДРРП, державний акт на земельну ділянку тощо)
27

Назва органу, що видав документ

28

Дата державної реєстрації

29
30

номер запису про право власності
Номер запису про право власності
Реєстраційний номер об'єкта нерухомого
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна за даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/
майна/кадастровий номер земельної
кадастровий номер земельної ділянки
ділянки

назва відповідного органу, що видав документ:
для будівель, споруд - державний реєстратор /реєстратор бюро технічної інвентаризації /суб'єкт державної реєстрації прав (територіальні органи Міністерства юстиції /
територіальні бюро технічної інвентаризації / … тощо);
для земельних ділянок - Держземагентство/Держгеокадастр та їх територіальні органи /Державний реєстратор / суб'єкт державної реєстрації прав (територіальні органи
Міністерства юстиції / …тощо)
дата державної реєстрації права власності на нерухоме майно

2

